
 

Biscuit International is de Europese leider in de private label koekmarkt en toonaangevend door onder 
andere de focus op productinnovatie. Het hoofdkantoor, gevestigd in Parijs, leidt de organisatie van 
meer dan 2.400 medewerkers en een omzet van meer dan € 530 miljoen. In 2020 verwierf Platinum 
Equity de aandelen in Biscuit International. Zij ondersteunt de organisatie in haar plannen om het 
productaanbod en haar internationale bereik verder uit te breiden, zowel organisch als via aanvullende 
investeringen. Biscuit International is ontstaan in 2016 als resultaat van de combinatie tussen Poult 
(de Franse leider) en Banketgroep (Nederland). Als toonaangevend consolidatieplatform in Europa 
verwierf de groep in 2018 A&W (Duitsland), Stroopwafel & Co (Nederland), Northumbrian Fine Foods 
(Verenigd Koninkrijk) en Arluy (Spanje) en in 2019 Aviateur (Nederland). 

Meer dan de helft van het totale volume van Biscuit International wordt door de Nederlandse fabrieken 
geproduceerd. De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen B.V. (Biscuit International Netherlands) 
produceren in haar 11 industriële banketbakkerijen een ruim assortiment die in binnen- en buitenland 
verkocht worden. Voor ons hoofdkantoor in Broek op Langedijk (nabij Alkmaar) hebben wij plaats 
voor een:  

HR Stagiair (HBO) 

De functie 
Per 1 juli zijn de HR afdelingen van De Banketgroep en Aviateur Banketbakkerijen samengevoegd. 
Dat betekent dat naast het ondersteunen van de business, de HR processen gestandaardiseerd en 
waar nodig verbeterd moeten worden. Dit doen we met een HR team van 6 personen. Verder 
ondersteun je de organisatie met de instroom, doorstroom en uitstroom van (nieuwe) werknemers, 
verzuim, performance management, opleidingen etc. Kortom een heel gevarieerde stageplaats met de 
mogelijkheid om de organisatie en de HR afdeling mee op te bouwen en (je) verder te ontwikkelen. Je 
werkt nauw samen met de salarisadministratie, een belangrijk onderdeel van de HR afdeling, en met 
de leidinggevenden en medewerkers binnen de organisatie.  

 
Wat vragen wij? 

• Je zit in je derde jaar van je HBO opleiding in de richting van HRM en bent beschikbaar voor 
minimaal 3 maanden en in ieder geval voor 32 uur per week; 

• Je hebt enige werkervaring; 

• Je weet je hoofd koel te houden binnen een dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde 
is en hierdoor verlies jij de prioriteiten niet uit het oog; 

• Je hebt een proactieve houding, toont initiatief en kunt snel schakelen tussen 
werkzaamheden; 

• Je werkt secuur en handelt integer met gevoelige informatie. 
 

Wat bieden wij? 
Bij Biscuit International Nederlands werk je met 900 collega’s die gedreven zijn om elke dag de 
handen uit de mouwen te steken. Je werkomgeving is nuchter en informeel. We bieden je een 
afwisselende stageplaats met volop ruimte voor persoonlijke inbreng en ontwikkeling. En daarnaast 
hebben wij natuurlijk de heerlijkste verse koeken binnen handbereik.  



Wij maken graag kennis 
Heb je interesse in deze vacature? Dan maken we graag kennis met je. Solliciteren kan per mail naar 
hrbol@biscuitinternational.com. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Nienke van der Harst, 
HR Director, via telefoonnummer 06-46037452 

mailto:HR@aviateur.nl

